
AMMATILLISTA PERUSTUTKINTOA SUORITTAVIEN OPISKELIJOIDEN 
AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (OPI) 
KUNTOUTUSKURSSIN ARVIOINTILOMAKE

01. Ohjaajan nimi   

02. Kyselyyn vastaamisen päivämäärä   

03. Kuntoutuslaitos 
 

 

  1 Kiipula 

  2 Verve 

04. Monesko toteutunut kurssi on kyseessä? 
 

 

  Ensimmäinen 

  Toinen 

  Kolmas 

  Neljäs 

05. Kuntoutuskurssinumero   

06.a. Arvioi, kuinka hyvin seuraavat asiat ovat pääsääntöisesti sujuneet tämän kurssin 
osalta. 
 
Kurssin käynnistyminen 

 

06.b. Arvioi, kuinka hyvin seuraavat asiat ovat pääsääntöisesti sujuneet tämän kurssin 
osalta. 
 
Kurssin toteutus 
 

Valitse

erittäin 

huonosti

melko 

huonosti

ei hyvin eikä 

huonosti

melko hyvin erittäin 

hyvin

en osaa 

sanoa

Hankkeesta 

tiedottaminen 

ja 

markkinointi

Kuntoutukseen 

ohjaaminen

Kuntoutujien 

valinta

Valitse

erittäin 

huonosti

melko 

huonosti

ei hyvin 

eikä 

huonosti

melko 

hyvin

erittäin 

hyvin

en osaa 

sanoa

Ryhmätapaamisten 

toteutus

Yksilötapaamisten 

toteutus



06.c. Arvioi, kuinka hyvin seuraavat asiat ovat pääsääntöisesti sujuneet tämän kurssin 
osalta. 
 
Yhteistyö 

 

07. Miten kuntoutujien valinta tapahtui käytännössä? 

08. Kohtasitteko kuntoutujien valintavaiheessa ongelmia? 
 

  Ei  

  Kyllä, minkälaisia?   

Verkostotapaamisten 

järjestäminen

Valitse

erittäin 

huonosti

melko 

huonosti

ei hyvin 

eikä 

huonosti

melko 

hyvin

erittäin 

hyvin

en osaa 

sanoa

Kuntoutuksen ja 

oppilaitoksen 

tukitoimien yhteen 

nivominen

Kuntoutujan 

kuntoutumista ja 

hoitoa tukevan 

tiedon välittäminen

Työnjako, vastuista 

ja tehtävistä 

sopiminen

Yhteistyö 

kouluterveyshuollon 

kanssa

Yhteistyö koulun 

muun hoitavan 

tahon kanssa

Yhteistyö muun 

hoitavan tahon 

kanssa

Yhteistyö Kelan 

kanssa

Yhteistyö oman 

työparin kanssa

Yhteistyö 

moniammatillisessa 

työryhmässä

Yhteistyö 

paikallisessa 

projektiryhmässä



09. Mitä työmenetelmiä käytitte kuntoutuskurssin toteutuksessa? 

10. Mitä teemoja käytitte kuntoutuskurssin toteutuksessa? 

11. Mitkä työmenetelmät osoittautuivat toimiviksi? 

12. Entä mitkä eivät toimineet toivotulla tavalla? 

13. Oletteko kehittäneet uusia työmenetelmiä? 
 

  Ei  

  Kyllä, minkälaisia?   

14. Minkälaisia työmenetelmiä olisi tarpeen kehittää? 

15. Minkälaisiin käytännön ongelmiin olette kurssin aikana törmänneet? (voivat liittyä niin kurssin 
työmenetelmiin kuin myös esim. työnjakoon, yhteistyöhön, tiedonkulkuun tms.) 

16. Tekisittekö nyt kokemuksenne pohjalta jotain toisin? 
 

  Ei  

  Kyllä, mitä?   

17.a. Keskeyttikö kukaan kuntoutuskurssia? 
 

  Ei  



  Kyllä  

17.b. Kuntoutuskurssin keskeyttäjät. 
 

18. Oliko havaittavissa tekijöitä, jotka vaikeuttivat kuntoutujien osallistumista? 

19. Mainitkaa tämän kurssin osalta keskeisimmät yhteistyötahonne. 
 

20. Mitkä asiat edesauttoivat yhteistyön sujuvuutta edellä mainittujen tahojen kanssa? 

21. Onko mielessänne tekijöitä, jotka mahdollisesti haittasivat yhteistyötä näiden tahojen 
kanssa? 
 

  Ei  

  Kyllä, mitä tekijöitä?   

22. Missä asioissa on usein tarvittu yhteistyötä? 

23. Minkä tahojen kanssa ja missä asioissa oltaisiin tarvittu enemmän yhteistyötä? 

24. Onko kurssin kuluessa kehitetty uusia yhteistyön muotoja? 
 

  Ei  

  Kyllä, minkälaisia?   

25. Oletteko kohdanneet yhteistyötä haittaavia lainsäädännöllisiä tai ohjeisiin ja suosituksiin 
liittyviä epäkohtia, esteitä tai ongelmia? 
 

Kuinka moni keskeytti kuntoutuskurssin?

Mitkä olivat keskeyttämisen syyt?

1.

2.

3.



  Ei  

  Kyllä, minkälaisia?   

26. Mitkä asiat voisivat edistää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa? Tarkastele 
kysymystä tarvittaessa erikseen kouluterveydenhuollon, opiskelijahuollon, 
opetushenkilöstön, psykiatrisen hoidon tai muiden tahojen osalta. 
 

27.a. Ota kantaa seuraaviin väittämiin: 
 
OPI-hanke edistää yhteistyötä ja tiedonkulkua... 
 

27.b. Ota kantaa seuraaviin väittämiin: 
 

a) Omassa toiminnassanne kehitettävät asiat

b) Yhteistyökumppanien toiminnassa kehitettävät asiat

Valitse

täysin 

eri 

mieltä

osittain 

eri 

mieltä

en osaa 

sanoa

osittain 

samaa 

mieltä

täysin 

samaa 

mieltä

...kuntoutuslaitoksen 

ja 

kouluterveyshuollon 

välillä

...kuntoutuslaitoksen 

ja koulun muun 

henkilöstön välillä

...kuntoutuslaitoksen 

ja koulun muun 

hoitotahon välillä

...kuntoutuslaitoksen 

ja Kelan välillä

...kouluterveyshuollon 

ja muun hoitotahon 

välillä

...kouluterveyshuollon 

ja Kelan välillä

Valitse

täysin 

eri 

mieltä

osittain 

eri 

mieltä

en 

osaa 

sanoa

osittain 

samaa 

mieltä

täysin 

samaa 

mieltä

OPI-kuntoutuskokeilun 

kaltaiset hankkeet ovat 

tärkeitä nuorten 

mielenterveyspalveluita 

kehitettäessä

OPI-hanke edistää 

moniammatillista 

yhteistyötä

OPI-hanke edistää 

mielenterveyskuntoutuksen 

tarpeen tunnistamista

OPI-hanke edistää 



28. Haluatko vielä tuoda esiin jotain, mitä edellä ei tullut käsiteltyä? 

mielenterveyskuntoutuksen 

prosessin jatkuvuutta

OPI-kuntoutusmuoto on 

käyttökelpoinen


